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Assembleia Geral FSC 2018
Entre os dias 02 e 06 de julho, será realizada em Alphaville, na Universidade McDonald´s,
a Semana da Assembleia Geral FSC® Brasil 2018. Além das reuniões do conselho diretor,
conselho fiscal e comitê de resolução de conflitos, haverá um workshop de madeira
controlada, discussões sobre temas prioritários da consulta pública dos novos padrões
nacionais, assembleia de membros e um bate-papo da presidência com estudantes. E tem
mais! Este será o primeiro evento carbono neutro do FSC. Por meio de uma parceria com
o Programa Carbono Neutro do IDESAM - Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia, o FSC Brasil compensou 105 toneladas de CO2 através do
plantio de 351 árvores nativas, e recuperou uma área de 4.212 m² do comunitário Aldemir
Queiroz, que vive na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, no Amazonas.
A compensação contempla a produção do folder institucional, a campanha de

comunicação “Florestas para Todos para Sempre” e a Semana da Assembleia Geral FSC
Brasil 2018.
A participação do publico será realizada nos dias 05 e 06/07 mediante inscrição,
participe clicando aqui.
Quer saber mais sobre o FSC? Acesse: br.fsc.org

Conselho Diretor do GTPS
Na próxima semana, a McDonald´s University será a sede da reunião do Conselho Diretor
do GTPS, onde uma nova gestão tomará posse, para continuar o legado deixado pelas
administrações anteriores assim como dez anos de trabalho ininterrupto em prol do
desenvolvimento sustentável da pecuária no Brasil.
"Os encontros do GTPS são sempre focados no debate entre os elos da cadeia da
pecuária para o desenvolvimento sustentável do setor, além de ser uma boa oportunidade
de encontro de relacionamento. Na próxima reunião, teremos novidades de governança do
Grupo, com a posse do novo Conselho Diretor e Fiscal, eleição da nova Comissão
Executiva e reporte das atividades das nossas Comissões de Trabalho, focadas em
engajamento, conteúdo e comunicação."
Fonte: GTPS
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